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ZIAJA KASZMIROWA ODŻYWKA PŁYNNA W SPRAY'U
MODELUJĄCA 125ml
 

Cena: 12,33 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 125 ml

Postać ODŻYWKA

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Opis produktu
 

ZIAJA KASZMIROWA ODŻYWKA PŁYNNA W SPRAY'U MODELUJĄCA, 125 ML

**Wskazania:**

Nie masz zastrzeżeń do kondycji swoich włosów, ale jesteś już zmęczona ich niesfornością i trudnością w stworzeniu nawet zwykłego
upięcia? Na ratunek przychodzi modelująca odżywka płynna w sprayu Kuracja kaszmirowa Ziaja.

**Opis działania:**

Proteiny kaszmiru i olejek amarantusowy wnikają w głąb każdego pojedynczego włosa i nawilżają go, dzięki czemu w krótkim czasie
nadają pasmom jedwabistą gładkość i miękkość. Czynią je sprężystymi i zwiększają ich objętość, co sprawia, że nawet zwykły kucyk
wygląda atrakcyjnie i pociągająco. Pukle nie puszą się i nie elektryzują. Są łatwiejsze w rozczesywaniu i bardziej podatne na modelację.
Koniec z pojedynczymi kosmykami wymykającymi się spinkom i gumkom! Korzystne efekty widoczne już po pierwszej aplikacji.
Modelująca odżywka płynna w sprayu Kuracja kaszmirowa Ziaja – kilka psiknięć i gotowe. Włosy wyglądają o wiele lepiej, a Ty nie
musisz tracić czasu ani nerwów na wielokrotne poprawianie fryzury.

**Sposób użycia:**

Spryskaj umyte, jeszcze wilgotne włosy z odległości około 20 centymetrów. Nie spłukuj. Wypróbuj również wygładzający szampon do
włosów Kuracja olejkami arganowym i tsubaki Ziaja Arganowa.

**Składniki:**

Aqua, AMP-Acrylates/Allyl Methacrylate Crosspolymer, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Guar
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Panthenol, Amaranthus Cruentus Seed Oil, Hydrolyzed Keratin, DMDM Hydantoin, Sodium Benzoate,
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Parfum

**Wielkość opakowania:**

125 ml

**Producent:**

ZIAJA 
Jesienna 9 
Gdańsk

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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